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Geachte heer/mevrouw,

Het Dagelijks Bestuur van GGD IJsselland is verheugd u nu reeds de concept-jaarrekening GGD
IJsselland 2014 en de bijbehorende accountantsrapportage te kunnen toesturen. Daarbij ontvangt u
tevens een Bestuurlijke toelichting op de Jaarrekening. Vooruitlopend op het formele jaarverslag
sturen we u ook een korte samenvatting van de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen die GGD
IJsselland in 2014 heeft gerealiseerd.

Conform de nieuwe regelgeving (Wgr art 34b) is de jaarrekening en accountscontrole anderhalve
maand eerder dan in voorgaande jaren gerealiseerd. Met name bij de accountant betekent dit extra
druk in een piekperiode. Onze accountant heeft het (mede door ziekte) dit jaar net niet gehaald om
de controle af te ronden en haar rapportage uit te brengen voor 15 april. Hierdoor is de wettelijke
toezendingstermijn aan uw gemeenteraad met drie weken overschreden.

Bestuurlijk traject
De jaarrekening zoals u deze hierbij (in concept) aantreft wordt behandeld in het Algemeen Bestuur
(AB)van GGD IJsselland, die deze vervolgens vaststelt (vergadering van 25 juni 2015). Vervolgens
stuurt het bestuur van de GGD de vastgestelde begroting en jaarrekening voor 15 juli 2015 aan ge-
deputeerde staten van de provincie.

Naast het vaststellen van de jaarrekening zal het bestuur een besluit nemen over de bestemming
van het rekeningresultaat. Een voorstel daartoe zal door het Dagelijks Bestuur (DB) worden gedaan.
Het DB heeft hierbij al wel een richting aangegeven, e.e.a. op basis van eerder door het AB geno-
men besluiten. We lichten dit hieronder kort toe.

Overwegingen bij bestemming resultaat
GGD IJsselland heeft het afgelopen jaar met een gunstig resultaat afgesloten. In de bestuurlijke toe-
lichting wordt uitgebreider ingegaan op het ontstaan van dit incidentele resultaat en de maatregelen
die worden genomen om het inzicht in de exploitatiecijfers in de loop van het jaar te verbeteren.
De afgelopen jaren heeft GGD IJsselland meerdere taakstellingen verwerkt in haar begroting en
belangrijke ontwikkelingen gerealiseerd zonder extra kosten voor de gemeenten. Het gaat hierbij om
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een bezuinigingstaakstelling van 10 % op de gemeentelijke inwonersbijdrage (ruim € 700.000) en de
kosten voor de organisatieverandering die binnen de eigen begroting is gerealiseerd. Onder andere
hierdoor is er geen ruimte geweest om aan de noodzakelijke versterking van het weerstandsver-
mogen te werken.
Het DB is voornemens om het AB voor te stellen het resultaat te gebruiken om het weerstandsver-
mogen van de GGD te versterken, in lijn met afspraken die eerder in het AB zijn gemaakt. Hierbij
noemen we concreet de volgende onderwerpen (bedragen zullen in het voorstel aan het AB worden
genoemd):

− Aanvullen van de algemene reserve binnen de bandbreedte die hiervoor is bepaald (besluit AB
18 december 2014). Uit een onderzoek naar het weerstandsvermogen van de GGD in relatie tot
haar risico’s is gebleken dat de algemene reserve op dit moment te beperkt is. Daarop heeft het
AB besloten om enerzijds het risicomanagement van de GGD te verbeteren en anderzijds de al-
gemene reserve te vergroten tot de bandbreedte van € 400.000 en € 560.000.

− Aanvullen van de risicoreserve projecten, conform opdracht AB; deze reserve is bedoeld voor
het opvangen van risico’s bij het wegvallen van projecten en maatwerk, met name voor persone-
le gevolgen. De verwachting is dat dit risico in de komende jaren aanwezig blijft. Hiermee kun-
nen van werk naar werk trajecten en wachtgeldverplichtingen worden opgevangen.

− Aanvullen van de bestemmingsreserve voor uitvoering Preventieve zorg Asielzoekers. Een deel
van deze reserve is conform afspraak met het bestuur aangewend voor incidentele dekking van
de organisatiewijziging en moet weer worden aangevuld (besluit AB 22 maart 2012). Deze reser-
ve is nodig om fluctuaties in de inzet voor preventieve zorg aan asielzoekers te kunnen opvan-
gen.
Het realiseren van de structurele dekking voor de voor de organisatie wijziging verloopt volgens
planning en zal in 2017 geheel zijn gerealiseerd.

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur

E.W. Anker, voorzitter drs. Nicolette A.M. Rigter, secretaris
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Tijdelijke hoofdlocatie GGD.
GGD IJsselland verbouwt. Daarom zijn wij van 1 april 2015 tot 1 april 2016 gehuisvest in het gebouw Spoorsta-
te, Hanzelaan 351 – 361 in Zwolle. Alle overige contactgegevens blijven onveranderd. Vanaf 1 april 2016 zijn we
weer te vinden aan de Zeven Alleetjes 1 in Zwolle.

bijlagen: − Concept Jaarrekening GGD IJsselland 2014

− Accountantsrapportage Deloitte over Jaarrekening GGD
IJsselland 2014

− Bestuurlijke toelichting op Jaarrekening 2014

− Samenvatting Inhoudelijke ontwikkelingen 2014


